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Dokumentácia k systému PSP®

Informácie o systéme PSP® nájdete v tomto návode, ako 
aj online.

• Návod na používanie (tento dokument)
Tento návod opisuje hardvérové funkcie systému PSP® 
a poskytuje základné informácie o jeho nastavení a 
prevádzke, ako aj pokyny pre preberanie a spúšťanie 
hier. Jeho súčasťou sú tiež upozornenia a bezpečnostné 
opatrenia, ktoré napomáhajú správnemu a bezpečnému 
používaniu systému.

• Používateľská príručka
Táto online príručka obsahuje podrobné informácie o 
funkciách systému PSP®. Používateľskú príručku 
online si môžete prezerať pomocou internetového 
prehľadávača na počítači. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Informácie o funkciách systému a obrázky publikované v 
tomto dokumente sa v závislosti od používanej verzie 
systémového softvéru môžu líšiť od funkcií a obrázkov 
vášho systému PSP®.
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4 VÝSTRAHY

Aby ste predišli elektrickému šoku, neotvárajte kryt. 
Opravu prenechajte výhradne kvalifikovanému personálu.

POZOR – Používanie ovládacích prvkov, úpravy alebo 
vykonávanie postupov iných, než ktoré sú tu uvedené, 
môžu zapríčiniť nebezpečné vystavenie žiareniu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Tento prístroj je klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy podľa 
normy IEC60825-1+A2: 2001.

 Tento produkt je určený osobám starším ako 6 rokov.
 Vyhnite sa dlhotrvajúcemu používaniu systému PSP®. Počas 

každej hodiny hrania si urobte 15-minútovú prestávku, aby ste sa 
vyhli únave očí.

 Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich zdravotných 
problémov, okamžite prerušte používanie systému. Ak symptómy 
pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára.
– Závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 

pripomínajúce kinetózu
– Nepríjemný pocit alebo bolesť v rôznych častiach tela ako 

napríklad oči, uši, ruky alebo ramená

Regulačné informácie
 Výrobný štítok je umiestnený na vnútornej strane na krytu 

priestoru pre disk systému. 

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, 
Japonsko.
Oprávneným zástupcom pre EMC a bezpečnosť produktov je 
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Nemecko.
V Európe distribuuje Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 
10 GreatMarlborough Street, Londýn, W1F 7LP.
 

VÝSTRAHY
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5VÝSTRAHY

Fotocitlivosť 
Vždy hrajte v dobre osvetlených priestoroch. Robte pravidelné 
prestávky - 15 minút každú hodinu. Nehrajte v prípade, že ste 
unavení alebo ospalí. Osoby citlivé na blikanie svetiel alebo na 
geometrické obrazce a útvary môžu trpieť nediagnostikovanou 
epilepsiou a pri sledovaní televízie alebo hraní videohier môžu 
dostať epileptický záchvat. Pred hraním videohier zistite od svojho 
lekára, či nemáte diagnostikovanú epilepsiu a ak počas hrania zistíte 
ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite ho kontaktujte: 
závraty, zmena videnia, svalové kŕče, iné samovoľné pohyby, strata 
vedomia, zmätenosť a/alebo kŕče.

Zranenia z opakovaných pohybov
Vyhnite sa dlhotrvajúcemu používaniu systému PSP®. Počas každej 
hodiny hrania si urobte 15-minútovú prestávku. V prípade bolesti 
alebo nepríjemných pocitov v oblasti rúk, zápästí alebo ramien, 
okamžite prestaňte používať systém PSP®. Ak tieto príznaky 
pretrvávajú, obráťte sa na vášho lekára.

Slúchadlá
Hlasitosť zvuku v slúchadlách upravte tak, aby ste počuli vonkajšie 
zvuky. V prípade zvonenia v ušiach alebo iných nepríjemných 
pocitov prestaňte slúchadlá používať.

Systémový softvér
Na systémový softvér, ktorý je súčasťou tohto produktu, sa vzťahuje 
obmedzená licencia spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc. 
Bližšie informácie nájdete na http://www.scei.co.jp/psp-eula/.

O národnej regulácii exportu
Na tento produkt sa môžu vzťahovať legislatívne ustanovenia 
kontroly a regulácie vývozu. Je nevyhnutné dôsledne sa 
riadiť požiadavkami takýchto legislatívnych ustanovení a 
všetkými ostatnými predpismi v každej jurisdikcii vo vzťahu 
k tomuto produktu.



6 Bezpečnostné opatrenia

Pred používaním tohto produktu si podrobne preštudujte tento 
návod a zachovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Kompatibilita príslušenstva
Nepoužívajte príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sa 
majú používať s iným modelom systému PSP®, keďže toto 
príslušenstvo/periférne zariadenia nemusia byť kompatibilné 
s vašim systémom. Pre podrobnosti navštívte 
http://eu.playstation.com/psp.

Bezpečnosť
Tento produkt bol vyrobený s maximálnym prihliadnutím na 
bezpečnosť. Akékoľvek elektrické zariadenie však môže v prípade 
nesprávneho používania spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom 
alebo zranenie. V záujme zaistenia bezpečnej prevádzky by ste mali 
nasledovať tieto pokyny:
 Riaďte sa všetkými výstrahami, bezpečnostnými opatreniami a 

pokynmi.
 Pravidelne kontrolujte adaptér AC.
 Ak zariadenie začne fungovať neprirodzeným spôsobom, 

vychádzajú z neho neprirodzené zvuky alebo zápach, je na dotyk 
príliš horúce, alebo sa zdeformuje jeho tvar, okamžite vypnite 
adaptér AC zo zásuvky a odpojte všetky ostatné káble.

Bezpečnostné opatrenia

Používanie a zaobchádzanie
 Zariadenie používajte v dobre osvetlených priestoroch a 

zachovávajte bezpečnú vzdialenosť tváre od obrazovky.
 Systém a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. 

Malé deti môžu prehltnúť pamäťové médium Memory Stick 
Duo™, alebo sa zapliesť do káblov/popruhov, čo môže zapríčiniť 
ich zranenie, alebo poškodenie súčastí.

 Systém nepoužívajte počas šoférovania alebo jazdy na bicykli.
 Systém ani príslušenstvo nepoužívajte v blízkosti vody.
 Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo, odporúčané 

výrobcom.
 Systém ani príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt, 

vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia.
 Nenechávajte systém a ani jeho príslušenstvo v automobiloch so 

zatvorenými oknami (najmä v lete).
 Nevystavujte systém ani príslušenstvo pôsobeniu prachu, dymu 

alebo pary.
 Zabráňte vniknutiu tekutiny alebo malých čiastočiek do systému 

alebo príslušenstva.
 Systém ani príslušenstvo neumiestňujte na šikmú alebo nestabilnú 

plochu, alebo na plochu s vibráciami.
 Systém ani jeho príslušenstvo nehádžte, predchádzajte ich pádu 

na zem, nestúpajte na ne a nevystavujte ich silným mechanickým 
otrasom. Sedenie so systémom PSP® vo vrecku alebo jeho 
uloženie naspodok batohu spolu s ťažkými predmetmi môže 
spôsobiť poškodenie systému.

 Počas hrania hry nestláčajte systém PSP® prílišnou silou a ani ho 
nevystavujte silným nárazom, keďže ho tým môžete poškodiť.
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 S analógovým ovládačom zaobchádzajte opatrne.
 Nepokladajte na systém alebo príslušenstvo ťažké predmety.
 Konektorov systému a príslušenstva sa nedotýkajte ani do nich 

nevkladajte cudzie predmety.
 V závislosti od podmienok používania môže teplota systému 

alebo adaptéra AC vystúpiť až na 40°C alebo viac. Za takýchto 
okolností sa nedotýkajte systému alebo adaptéra AC na príliš dlhý 
čas. Dlhodobý kontakt v týchto podmienkach môže spôsobiť 
popáleniny pri nízkej teplote.*
* Popáleniny pri nízkej teplote sa vyskytujú pri príliš dlhom 

kontakte pokožky s relatívne nízkou teplotou (40°C a viac).

Používanie adaptéra AC
 Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte len adaptér AC, ktorý je 

súčasťou balenia. Iné typy adaptérov môžu spôsobiť požiar, zásah 
elektrickým prúdom alebo nefunkčnosť. 

 Nedotýkajte sa zástrčky adaptéra AC mokrými rukami.
 Ak je adaptér AC alebo systém pripojený do elektrickej zásuvky, 

počas búrky sa ich nedotýkajte.
 Dbajte na to, aby sa na konektoroch systému alebo príslušenstva 

nehromadil prach ani cudzie predmety. Ak sa na konektoroch 
systému alebo na adaptéri nahromadí prach, pred ich pripojením 
prach utrite. Prach alebo iné nežiaduce predmety na konektoroch 
môžu viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

 Pred čistením systému alebo v prípade, že systém nebudete dlhšiu 
dobu používať, odpojte adaptér AC z elektrickej zásuvky a 
odpojte od systému aj všetky ostatné káble.

 Adaptér AC umiestnite tak, aby sa naň nešliapalo, a aby nebol 
pricviknutý (najmä v oblasti zástrčky, zásuviek príslušenstva a 
miesta jeho výstupu zo systému).

 Adaptér AC odpájajte uchopením za zástrčku a ťahaním 
v priamom smere od zásuvky. Nevyťahujte ho za kábel alebo 
pod uhlom.

 Ak je systém zakrytý akoukoľvek tkaninou, nepoužívajte ho na 
hranie hier alebo prehrávanie videa. Ak chcete počas hrania alebo 
pozerania videa systém pozastaviť alebo dočasne uschovať, 
prepnite systém do režimu spánku a až následne ho vložte do 
vrecka (obalu). Takisto adaptér AC nepoužívajte, ak je prikrytý 
nejakou tkaninou, pretože sa môže prehrievať.

 Adaptér AC nepripájajte k napäťovému transformátoru alebo k 
prúdovému meniču. Pripojenie adaptéra AC k napäťovému 
transformátoru (v prípade ciest do zahraničia) alebo k prúdovému 
meniču (používanie v automobile) môže viesť k tvorbe tepla v 
adaptéri AC a môže spôsobiť popáleniny alebo poruchu.
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LCD obrazovka
 LCD obrazovka je vyrobená zo skla a ak je na ňu vyvíjaná 

neprimeraná sila, môže prasknúť.
 Na niektorých miestach LCD obrazovky sa môžu objavovať 

nerozsvecované, alebo nepretržite rozsvietené obrazové body. 
Zobrazovanie takýchto miest je pri LCD obrazovkách normálne a 
nie je znakom poruchy systému. LCD obrazovky sa vyrábajú 
pomocou veľmi presnej technológie. Na každej obrazovke však 
existuje veľmi malé množstvo tmavých obrazových bodov alebo 
trvalo rozsvietených obrazových bodov. Po vypnutí systému sa na 
obrazovke môže takisto na niekoľko sekúnd zobrazovať 
zdeformovaný obraz. 

 Priame pôsobenie slnečného žiarenia môže poškodiť LCD 
obrazovku. Dávajte preto pozor, keď systém používate vonku 
alebo v blízkosti okien.

 Pri používaní systému v studenom prostredí sa v grafike môžu 
zobrazovať tiene, alebo obrazovka môže byť tmavšia než 
obvykle. Nejde o poruchu - po stúpnutí teploty sa obrazovka 
znormalizuje.

 Na obrazovke nenechávajte dlhodobo zobrazené statické obrázky, 
pretože na nej môže trvalo ostať zobrazený hmlistý obraz.

Informácie o „snímači“
Nedotýkajte sa „snímača“ umiestneného v kryte priestoru pre disk 
systému. Môže tým nastať poškodenie systému.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať systém ani 
príslušenstvo
Systém PSP® a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi, 
uvedenými v tomto návode. Neposkytuje sa žiadne oprávnenie na 
analýzu alebo modifikáciu systému alebo analýzu a používanie 
konfigurácie jeho obvodov. Rozoberanie systému bude mať za 
následok stratu záruky a môže tiež spôsobiť zranenie. Najmä LCD 
obrazovka obsahuje nebezpečné súčasti s vysokým napätím a 
laserový lúč na načítavanie médií Universal Media Disc môže 
mať v prípade dlhšieho pôsobenia priamo na oči za následok 
zrakové postihnutie.

Snímač
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9Bezpečnostné opatrenia

Kondenzácia vlhkosti
Ak systém PSP® alebo médiá Universal Media Disc prenesiete 
priamo zo studeného do teplého prostredia, na objektíve vnútri 
systému alebo na médiách sa môže skondenzovať vlhkosť. Systém 
vtedy nemusí fungovať správne. V takomto prípade vyberte médium 
Universal Media Disc a vypnite a odpojte systém. Nevkladajte 
Universal Media Disc späť dovtedy, kým sa vlhkosť neodparí (môže 
to trvať aj niekoľko hodín). Ak systém ani potom nebude fungovať 
správne, obráťte sa na príslušnú linku pomoci zákazníkom systému 
PSP®, ktorá je uvedená v každej príručke k softvéru vo formáte PSP®.

Narábanie s médiami Universal Media Disc
 Nedotýkajte sa prstami otvorov na zadnej strane disku (povrch 

disku so zaznamenanými údajmi).
 Zabráňte kontaktu disku s prachom, pieskom, cudzími predmetmi 

a inými typmi nečistôt.
 V prípade znečistenia média Universal Media Disc opatrne vytrite 

jeho vonkajšiu časť aj povrch so záznamom pomocou jemnej 
handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie.

 Nepoužívajte médiá Universal Media Disc, ak sú prasknuté, 
pokrivené alebo boli opravované. Môže nastať ich zničenie vo 
vnútri systému PSP® a spôsobiť tak zranenie osôb alebo 
nefunkčnosť systému.

Manipulácia a starostlivosť o vonkajšie povrchy
Aby nedochádzalo k znižovaniu kvality alebo farieb systému PSP®, 
dodržujte nižšie uvedené pokyny:
 Na čistenie vonkajšieho povrchu nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné 

chemikálie.
 Počas používania zabráňte dlhodobému priamemu kontaktu 

systému s gumenými alebo vinylovými výrobkami.
 Neutierajte systém chemicky ošetrenou prachovkou.

Pred používaním analógového ovládača
 Nepokúšajte sa vybrať analógový ovládač z prednej časti 

systému, pretože by sa systém mohol poškodiť a mohlo by dôjsť 
k poraneniu.

 Pre čo najpohodlnejšie používanie zvoľte  (Settings) 
(Nastavenia)   (System Settings) (Nastavenia systému) a na 
obrazovke [System Information] (Systémové informácie) otáčajte 
analógový ovládač kruhovým pohybom. Tým nastavíte rozsah 
pohybu analógového ovládača.

Čistenie
Pred čistením v záujme zachovania bezpečnosti odpojte adaptér AC 
z elektrickej zásuvky a odpojte všetky ďalšie káble.

Čistenie vonkajšieho povrchu a LCD obrazovky
Čistite pomocou mäkkej handričky.

Čistenie konektorov
Ak dôjde k znečisteniu konektorov systému PSP® alebo kábla USB, 
môže dochádzať k poruchám prenosu signálu. Podobne v prípade 
znečistenia konektorov slúchadiel môže dochádzať k výskytu šumu 
alebo rušenia zvuku. Konektory utierajte pomocou suchej, mäkkej 
utierky, aby zostali čisté. 

Obaly a kryty
Pred vložením systému PSP® do komerčne dostupného obalu vypnite 
napájanie systému alebo systém prepnite do režimu spánku. Keď je 
systém vložený v obale, nepoužívajte ho. Keď vložíte zapnutý systém 
do obalu alebo krytu, alebo ak budete systém v obale alebo kryte 
používať, hrozí riziko prehriatia a poškodenia systému.
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Názvy dielov a funkcie

1716 18

3

10

4 5

2

1

7 8 96

11 12 13 14 15

Spodná časť systému
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11Názvy dielov a funkcie

 1 Smerové tlačidlá

 2 Reproduktor

 3 Tlačidlo L

 4 Zásuvka pre pamäťovú kartu 
Memory Stick PRO Duo™

 5 Indikátor prístupu pamäťovej karty 
Memory Stick PRO Duo™

Začne svietiť pri prenose dát 
z alebo do pamäťovej karty 
Memory Stick Duo™

Poznámka
Keď svieti indikátor prístupu 
pamäťovej karty Memory Stick 
PRO Duo™, nevyberajte 
pamäťovú kartu Memory Stick 
Duo™, nevypínajte systém ani 
ho neuvádzajte do režimu 
spánku, pretože to môže 
zapríčiniť stratu alebo 
poškodenie údajov.

 6 Indikátor POWER (napájanie)
 Neprerušovaná zelená farba

Systém je zapnutý

 Neprerušovaná oranžová farba
Nabíjanie

 Blikajúca zelená farba
Batéria je takmer vybitá

 Indikátor nesvieti
Systém je vypnutý/režim spánku

 7 Port USB

8 LCD obrazovka

9 Tlačidlo R

10   tlačidlo,  tlačidlo,
  tlačidlo,  tlačidlo

11   Analógový ovládač
Pre hry, ktoré podporujú používanie 
analógového ovládača.

12  Tlačidlo PS

13  Tlačidlo hlasitosti

14  Tlačidlo SELECT (vybrať)   

15 Tlačidlo START (spustiť)  

16 Háčik na popruh
Popruh (predáva sa osobitne) 
pripevnite podľa obrázka.

 17 Spínač POWER/HOLD 
(napájanie/ podržať)
Posunutie vpravo
Zapnutie a vypnutie systému 
(  strana 15). 

Posunutie vľavo
Uzamknutie systémových tlačidiel.

 18 Port pre slúchadlá



12 Nabíjanie batérie

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím systému PSP® po jeho zakúpení, 
alebo ak je batéria vybitá, je potrebné nabiť batériu podľa 
nasledovných krokov. 

 Výstraha
 Ak zariadenie začne fungovať neprirodzeným spôsobom, 

vychádzajú z neho neprirodzené zvuky alebo zápach, 
je na dotyk príliš horúce, alebo sa zdeformuje jeho tvar, 
okamžite vypnite adaptér AC zo zásuvky a odpojte všetky 
ostatné káble. 

 Adaptér AC pre systém PSP® pripojte do elektrickej zásuvky 
až po zapojení všetkých ostatných pripojení.

 Elektrická zásuvka by sa mala nachádzať neďaleko 
zariadenia a byť ľahko dostupná.

Spôsoby nabíjania

Nabíjanie pomocou adaptéra AC
Systémovú batériu je možné nabiť pomocou adaptéra AC.

1

2

Indikátor napájania svieti oranžovým svetlom, čo 
znamená, že sa začalo nabíjanie. Keď indikátor napájania 
zhasne, batéria je plne nabitá. 

Indikátor POWER 
(napájanie)

Do elektrickej zásuvky
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13Nabíjanie batérie

Nabíjanie pomocou zariadenia USB
Po zapnutí systému PSP® a jeho pripojení k zariadeniu 
vybavenému portom USB (ako napríklad PC) sa začne 
batéria systému nabíjať. Počas nabíjania batérie bude 
indikátor POWER (napájanie) svietiť oranžovou farbou a 
na obrazovke sa zobrazí text [USB Mode] (Režim USB). 

Rady

 Systém PSP® nie je možné nabíjať pomocou zariadenia USB 
počas hrania hier alebo počas vykonávania iných činností. 
V takejto situácii použite na nabitie batérie adaptér AC. 

 Manuálne nastavenie režimu USB vykonáte zvolením 
 (Settings) (Nastavenia)   (USB Connection) 

(Spojenie USB).
  Nabíjanie môže trvať dlhšie, ak je systém počas nabíjania 

zapnutý, alebo ak na nabíjanie používate kábel USB.
  Ak rozbočovač USB alebo zariadenie USB nedodávajú 

dostatočné množstvo energie na nabíjanie, batéria sa nemusí dať 
nabiť. Skúste systém pripojiť k inému zariadeniu USB, alebo 
k inému portu USB na tomto zariadení. 

Informácie o stave batérie

Kontrola úrovne nabitia batérie
Úroveň nabitia batérie môžete kontrolovať pomocou ikony, 
ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. 

Keď už v batérii ostalo len málo energie, zobrazí sa ikona 
 a indikátor napájania bliká nazeleno. Batériu je v 

takom prípade nutné nabiť.

Rada

V závislosti od podmienok pri používaní a od prostredia nemusí 
zobrazená úroveň nabitia zodpovedať presnému skutočnému stavu.
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Odhad času nabíjania batérie*
Nabíjanie pomocou 
adaptéra AC Približne 2 hodiny 20 minút

Nabíjanie pomocou 
zariadenia USB Približne 4 hodiny

* V prípade nabíjania úplne vybitej batérie

Rada

Batériu sa odporúča nabíjať v prostredí s teplotou 10°C až 30°C. 
Nabíjanie v iných teplotných podmienkach môže byť menej 
efektívne a môže spôsobiť nižší výkon batérie.

Odhad výdrže batérie
Hranie hier Približne 3 – 5 hodín*1

Prehrávanie videa Približne 3 – 4 hodiny*2

*1 Na základe testov, vykonávaných na systéme v režime jedného 
hráča a s použitím slúchadiel. 

*2 Na základe testov, vykonaných pomocou rôznych systémových 
reproduktorov a slúchadiel, úrovní hlasitosti a úrovní jasu 
obrazovky. 

Rada

Doba používania batérie sa môže líšiť v závislosti od typu 
prehrávaného obsahu, spôsobu používania a environmentálnych 
faktorov. Opakované používanie a vek batérie znižujú jej výdrž. 

Životnosť batérie
Vstavaná batéria má obmedzenú životnosť. 
Opakované používanie a vek batérie znižujú jej výdrž. 
Ak sa výdrž batérie výrazne skráti, obráťte sa na 
príslušnú linku pomoci zákazníkom PSP®. 
Podrobnosti nájdete v časti kontaktné informácie na 
http://eu.playstation.com/help-support/. 

Rada

Životnosť batérie závisí od jej uskladňovania, od systému 
používania a od environmentálnych faktorov (napr. teploty).
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15Zapnutie a vypnutie systému

Zapnutie a vypnutie systému

Zapnutie systému

1  Spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) 
presuňte vpravo.

 

Indikátor POWER (napájanie) zasvieti nazeleno.

Vypnutie systému

1  Spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) 
presuňte vpravo a podržte na viac ako tri 
sekundy.
Indikátor HOLD (podržanie) prestane svietiť.

Uvedenie systému do režimu spánku
Počas hrania hier alebo používania iného typu obsahu 
môžete prerušiť prevádzku systému. Prehrávanie bude 
potom pokračovať od momentu, v ktorom ste zapli 
režim spánku.

1  Spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) 
presuňte vpravo.
Indikátor POWER (napájanie) sa vypne a systém sa 
uvedie do režimu spánku.

Vypínanie režimu spánku
Spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) presuňte vpravo.

Rada

Niektoré typy softvéru nedovolia systému prejsť do režimu spánku.

Indikátor POWER (napájanie)

Spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať)
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Používanie ponuky XMB™ (XrossMediaBar)

Systém PSP® obsahuje používateľské rozhranie nazvané XMB™ (XrossMediaBar).

1  Vyberte kategóriu pomocou 
tlačidla doľava alebo 
tlačidla doprava.

2  Vyberte položku pomocou 
tlačidla nahor alebo nadol.

3  Stlačením  tlačidla  
potvrďte vybranú položku.

Rada

Operáciu môžete zrušiť stlačením 
 tlačidla.

Ikony zobrazené na obrazovke sa môžu líšiť v 
závislosti od verzie systémového softvéru.

Category

Item

Smerové tlačidlá  Tlačidlo  Tlačidlo  Tlačidlo 



17

SK

P
o
u
ž
íva

n
ie

 s
ys

té
m

u
 P

S
P

®

Používanie ponuky XMBTM (XrossMediaBar)

Ovládací panel

Používanie ponuky možností
Zvoľte ikonu a následne stlačte  tlačidlo, čím sa zobrazí 
ponuka možností.

Používanie ovládacieho panelu
Ak počas prehrávania obsahu chcete zobraziť ovládací 
panel, stlačte  tlačidlo.

Kategórie

Game (Hra)
Hranie hier

Video
Pozeranie videa

Music (Hudba)
Počúvanie hudby

Photo (Fotografie)
Pozeranie fotografií

Extra
Prehliadanie komiksov

Settings (Nastavenia)
Úprava nastavení systému PSP®

Ikony Ponuka možností



18 Hranie hier z médií Universal Media Disc

Hranie hier z médií Universal Media Disc

1  Vložte prst do priehlbiny na vrchnej časti 
systému a otvorte kryt priestoru pre disk.

2  Vložte médium Universal Media Disc a kryt 
zatvorte.
Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

3  Vyberte príslušnú ikonu a stlačte  tlačidlo.
Začne sa prehrávanie.

Rady

 Médium Universal Media Disc môžete vybrať tak, že vypnete 
jeho prehrávanie a otvoríte kryt priestoru pre disk.

 Ak chcete uložiť herné údaje, do zásuvky musíte najprv vložiť 
pamäťovú kartu Memory Stick Duo™.

Ukončenie hry
Hru ukončíte stlačením tlačidla PS.

1

2

Nedotýkajte sa povrchu so zaznamenanými údajmi.

Tlačidlo PS
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Prehrávanie obsahu z pamäťovej karty Memory Stick Duo™

Prehrávanie obsahu z pamäťovej karty Memory Stick Duo™

 Výstrahy
Pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ držte mimo dosahu 
malých detí, keďže ju môžu náhodou prehltnúť.

1  Pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ zatlačte 
až do jej úplného zasunutia.

Poznámka
Keď svieti indikátor prístupu pre Memory Stick PRO Duo™, 
nevyberajte pamäťové médium Memory Stick Duo™, 
nevypínajte systém ani ho neuvádzajte do režimu spánku, 
pretože to môže zapríčiniť stratu alebo poškodenie údajov. 
(  strana 11)

2  Vyberte príslušnú ikonu a stlačte  tlačidlo.

Zobrazí sa zoznam prehrávateľného obsahu.

Rada

Pri vyberaní pamäťového média 
Memory Stick Duo™ ho stlačte 
jedenkrát v smere šípky. 

Predná časť



20 Používanie klávesnice na obrazovke

Používanie klávesnice na obrazovke

Tlačidlá operácií

Klávesy abecedy/symbolov

Možnosti zadávania textu

Zobrazenie režimu 
zadávania

Kurzor
Pole na zadávanie 
textu (zobrazovanie 
znakov počas ich 
zadávania)

Zoznam tlačidiel
Zobrazenie klávesov závisí od režimu zadávania a ďalších 
podmienok.

Klávesy Vysvetlenie

Vloženie medzery.

Potvrdenie znakov, ktoré už boli 
napísané, avšak nie zadané, a vypnutie 
klávesnice.

Zrušenie znakov, ktoré už boli napísané, 
avšak nie zadané, a vypnutie 
klávesnice.

Posúvanie kurzora.

Vymazanie znaku vľavo od kurzora.

Zobrazenie schémy so systémovými 
tlačidlami a ich používania.

Prepínanie medzi veľkými a malými 
písmenami.

Vloženie ukončenia riadka.
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Používanie klávesnice na obrazovke

Prepínanie režimu zadávania
Počet dostupných režimov zadávania závisí od zvoleného 
jazyka. Po každom stlačení tlačidla SELECT (vybrať) sa 
budú režimy zadávania meniť v súlade s nižšie uvedenou 
schémou.

Zobrazenie 
režimu 
zadávania

Režim zadávania Príklady znakov, ktoré 
možno zadať

Písmená a číslice a b c d e

Písmená a číslice 
(s interpunkčnými 
znamienkami)

é í ó ç ñ

Len číslice 1 2 3 4 5

Skratky webových 
adries .com .ne .html .gif

Rada

Jazyk klávesnice na obrazovke je prepojený so systémovým 
jazykom. Jazyk systému môžete nastaviť v časti  (Settings) 
(Nastavenia)   (System Settings) (Nastavenia systému) 

 (System Language) (Jazyk systému). Príklad: Ak je [System 
Language] (Jazyk systému) nastavený na možnosť [Français] 
(Francúzsky), môžete zadávať text vo francúzštine.

Zadávanie znakov
V nasledujúcich krokoch vám vysvetlíme, ako sa dá 
zadávať text, pričom ako príklad nám poslúži slovo „FUN“.

1  Zvoľte [DEF3] a niekoľko krát stlačte  
tlačidlo, kým sa nezobrazí písmeno „F“. 
Po každom stlačení tlačidla  sa znak, ktorý zadáte do 
poľa pre zadávanie textu, zmení.

2  Zvoľte [TUV8] a niekoľko krát stlačte  
tlačidlo, kým sa nezobrazí písmeno „U“. 

3  Zvoľte [MNO6] a niekoľko krát stlačte  
tlačidlo, kým sa nezobrazí písmeno „N“.

4  Zvoľte [Enter] (Potvrdiť) a stlačte  tlačidlo. 
Vami zadané písmená boli potvrdené. (Znak možno tiež 
potvrdiť stlačením tlačidla R na systéme PSP®.) 
Opätovne zvoľte [Enter] (Potvrdiť) a stlačením  
tlačidla zatvorte klávesnicu.

Rada

Ak počas zadávania znakov stlačíte kláves a/A, môžete prepínať 
medzi veľkými a malými písmenami.
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Nastavenie úrovne rodičovského zámku

Systém PSP® je vybavený funkciou rodičovskej kontroly. 
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie hesla a 
vymedzenie prehrávania obsahu (hry, video a iný obsah) 
na základe úrovne rodičovskej kontroly systému. 
Nastavením úrovne rodičovskej kontroly môžete deťom 
zabrániť v prehrávaní obmedzeného obsahu. 

Na prehrávanie obmedzeného obsahu a zmenu úrovne 
rodičovskej kontroly je potrebné zadať 4-ciferné heslo. 
Predvolené heslo je „0000“ a je možné ho zmeniť.

Ako zmeniť heslo

1  Zvoľte  (Settings) (Nastavenia)   
(Security Settings) (Nastavenie zabezpečenia) 

 [Change Password] (Zmena hesla) a 
následne stlačte  tlačidlo. 
Pri nastavovaní hesla postupujte podľa pokynov na 
obrazovke.

Ako nastaviť úroveň rodičovskej kontroly

1  Zvoľte  (Settings) (Nastavenia)   
(Security Settings) (Nastavenie zabezpečenia) 

 [Parental Control Level] (Úroveň 
rodičovskej kontroly) a následne stlačte  
tlačidlo.
Zobrazí sa okno na zadanie hesla.

2  Pomocou smerových tlačidiel zadajte 
4-ciferné heslo a následne stlačte  tlačidlo. 

3  Zvoľte si úroveň rodičovskej kontroly 
systému PSP® (  strana 23) a následne 
stlačte  tlačidlo.
Úroveň rodičovskej kontroly bola nastavená. 
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Nastavenie úrovne rodičovského zámku

Informácie o úrovniach rodičovskej kontroly
Prehrávanie obsahu je obmedzené kombináciou 
úrovní rodičovskej kontroly systému PSP® aj 
samotného obsahu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

Napríklad ak chcete obmedziť prehrávanie obsahu, 
ktorého úroveň rodičovskej kontroly je „5“, úroveň 
rodičovskej kontroly systému PSP® nastavte na 
hodnotu [4]. 

Úrovne rodičovskej kontroly systému PSP®

Úroveň rodičovskej kontroly systému je možné vypnúť, 
alebo nastaviť na jednu z 11 hodnôt. Prednastavená je 
hodnota [9].

Vyp. Rodičovská kontrola je vypnutá.

11-1
Nastavte úroveň obmedzenia na systéme. Nastavenie 
hodnoty [1] znamená najvyššie obmedzenie; [11] je 
najnižšie obmedzenie.

Rady

 Úroveň rodičovskej kontroly môžete zistiť v položke 
[Information] (Informácie) v ponuke možností.

 Obsah, obmedzený funkciou rodičovskej kontroly sa zobrazuje 
ako  (Restricted Content) (Obmedzený obsah).

Najvyššie

Obmedzenie

O
bm

edzenie
N

a
jv

y
š
š
ie

Úrovne rodičovskej kontroly systému PSP®

Úrovne rodičovskej kontroly pre obsah

Obsah je možné 
prezerať.

Obsah nie je 
možné prezerať.
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Aktualizácia systémového softvéru

Softvérové aktualizácie môžu zahŕňať opravy, 
zabezpečenia, nové alebo upravené nastavenia a funkcie a 
ďalšie položky, ktoré zmenia aktuálny operačný systém. 
Odporúčame vám, aby ste vždy používali najnovšiu verziu 
systémového softvéru. 

Rady

 Najnovšie informácie o aktualizáciách nájdete, ak navštívite web 
stránku: http://eu.playstation.com/psp

 Niektoré softvérové tituly sa nemusia dať prehrávať bez 
predchádzajúcej aktualizácie softvéru systému PSP®.

 Po aktualizácii systémového softvéru sa už nemôžete vrátiť k jeho 
predchádzajúcej verzii.

 Pred spustením aktualizácie overte, či je nabitá batéria. 
V prípade, že batéria nie je dostatočne nabitá, nebudete môcť 
spustiť aktualizáciu.

Kontrola verzie systémového softvéru
Verziu systémového softvéru je možné skontrolovať v 
kategórii  (Settings) (Nastavenia)   (System 
Settings) (Nastavenia systému)  „System Information“ 
(Systémové informácie). Aktuálna verzia sa zobrazí v poli 
„System Software“ (Systémový softvér).

 Získajte aktualizačné údaje.
  Prepíšte nimi aktuálny systémový 

softvér.

   Systémový softvér sa 
aktualizoval.

Poznámka
Počas aktualizácie:
• Nevyberajte Universal Media Disc.
• Nevypínajte systém.
• Neodpájajte adaptér AC.
Pokiaľ sa aktualizácia preruší ešte pred dokončením, môže 
dôjsť k poškodeniu systémového softvéru, čoho dôsledkom je 
nutnosť opravy alebo celkovej výmeny systému.
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Aktualizácia systémového softvéru

Typy aktualizácie
Aktualizáciu možno vykonať jedným z týchto spôsobov:

Aktualizácia pomocou média Universal Media Disc
Aktualizáciu môžete vykonať aj pomocou média 
Universal Media Disc, ktoré obsahuje aktualizačné údaje. 

1  K systému PSP® pripojte adaptér AC. 

2  Vložte Universal Media Disc s aktualizačnými 
údajmi.
Ikona aktualizácie údajov a číslo verzie sa nachádzajú 
v domácej ponuke Home Menu v kategórii  
(Game) (Hra).

3  Vyberte ikonu  (PSP® Update) (Aktualizácia 
systému PSP®) a stlačte  tlačidlo. 
Začne sa aktualizácia. Aktualizáciu dokončite podľa 
pokynov na obrazovke. 

Aktualizácia pomocou PC
Aktualizáciu vykonajte pomocou PC, cez ktoré z internetu 
stiahnete a aktualizujete údaje. Podrobné pokyny nájdete 
na web stránke:
http://eu.playstation.com/psp
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Preberanie hier

Pomocou Media Go môžete z obchodu PlayStation®Store 
preberať (nakupovať) hry. Používanie PlayStation®Store 
vyžaduje pripojenie vášho PC k internetu.

Prevzatie softvéru Media Go
mediago.sony.com/

Čo je Media Go™?
Media Go™ je počítačová aplikácia, ktorú môžete 
používať na:
• Preberanie (nákup) hier z obchodu PlayStation®Store
• Preberanie hudobných stôp zo zvukového CD
• Spravovanie hudobných, obrázkových a video súborov
• Prenos obsahu (Media Go™  systém PSP®) 
• Zálohovanie herných údajov a iných uložených údajov

Prístup do PlayStation®Store
V navigačnej ponuke knižnice, ktorá sa v PC nachádza na 
ľavej strane okna Media Go, kliknite na tlačidlo [Store].
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Preberanie hier

Pokyny pre preberanie hier
Preberanie hier z obchodu PlayStation®Store 
vyžaduje realizáciu týchto pokynov. 

Vytvorte si účet v sieti Playstation®Network 
(sign up) (registrácia)

Prihláste sa

Preveďte finančné prostriedky do tohto online účtu

Preberte hru

Podrobné informácie nájdete v používateľskej 
príručke online.

Používateľská príručka obchodu PlayStation®Store
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Rady

 Pred preberaním hier je najprv potrebné vložiť pamäťovú kartu 
Memory Stick Duo™ do zásuvky pre pamäťovú kartu Memory 
Stick PRO Duo™ na systéme PSP® a pripojiť ju k počítaču 
pomocou kábla USB. 

 Preberanie (nákup) hier z obchodu PlayStation®Store je možný aj 
prostredníctvom systému PS3®.
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Riešenie problémov

Túto časť si preštudujte, ak sa vyskytne problém so 
systémom PSP®. V prípade, že pretrvávajú akékoľvek 
problémy, navštívte naše stránky Pomoci a podpory na 
adrese http://eu.playstation.com/support.

Problémy s napájaním, batériou a nabíjaním

Systém PSP® sa nezapne.
   Batéria sa mohla vybiť. Nabite batériu..

Batéria sa nenabíja alebo sa nenabije úplne.
   Keď na nabíjanie batérie používate adaptér AC, 

skontrolujte nasledovné: 
  –  Či je adaptér AC úplne zastrčený do elektrickej zásuvky 

a či je kábel USB úplne zasunutý do konektorov systému 
a adaptéra AC. 

  –  Či používate správny adaptér AC, určený pre tento 
produkt.

   Keď na nabíjanie batérie používate zariadenie USB, 
pripojené k systému, skontrolujte nasledovné body:

  –  Či je kábel USB úplne zasunutý do konektorov systému 
a zariadenia USB.

  –  Či je zariadenie USB zapnuté.
  –  Či je systém prepnutý na režim USB. Ak na obrazovke 

nie je zobrazený text [USB Mode] (Režim USB), zvoľte 
 (Settings) (Nastavenia)  (USB 

Connection) (Spojenie USB).

  –  Niektoré zariadenia USB sa nedajú používať na nabíjanie 
batérie. Podrobnosti nájdete v kapitole „Spôsoby 
nabíjania“ (  strana 12).

  –  Počas hrania hier a iných činností sa batéria nedá napájať 
pomocou zariadenia USB.

   Batéria sa v závislosti od spôsobu používania alebo 
environmentálnych faktorov nemusí nabiť dostatočne 
efektívne, alebo nabíjanie môže trvať dlhšiu dobu. 
Podrobnosti nájdete v kapitole „Informácie o stave 
batérie“ (  strana 13).

   Skontrolujte, či je čistý adaptér AC a konektory kábla 
USB. Ak sú znečistené, jemne ich pretrite pomocou 
mäkkej a suchej handričky.

Batéria vydrží pomerne krátku dobu.
   Batéria sa môže vybiť skôr v závislosti od spôsobu 

skladovania, podmienok používania alebo 
environmentálnych faktorov. Podrobnosti nájdete v 
kapitole „Informácie o stave batérie“ (  strana 13).

Zdeformoval sa tvar systému PSP®.
   Batéria, vstavaná do systému PSP®, sa môže so 

svojim zvyšujúcim vekom začať vydúvať. Obráťte sa 
na príslušnú linku pomoci zákazníkom PSP®. 
Podrobnosti nájdete v časti kontaktné informácie na 
http://eu.playstation.com/help-support/. 
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Obraz

Obrazovka náhle stmavne.
   Ak bola v časti  (Power Save Settings) 

(Nastavenia šetrenia energie) nastavená voľba  
[Backlight Auto-Off] (Automatické vypnutie 
podsvietenia), LCD obrazovka sa automaticky vypne, 
ak je systém neaktívny po stanovenú dobu.

   Ak bola v časti  (Power Save Settings) 
(Nastavenia šetrenia energie) nastavená voľba  
[Auto Sleep] (Automatický režim spánku), systém 
automaticky prejde do režimu spánku, ak je neaktívny 
po stanovenú dobu.

Nerozsvecované, alebo nepretržite rozsvietené obrazové 
body nemiznú z obrazovky.
   LCD obrazovky sú vyrobené prostredníctvom veľmi 

presnej technológie, avšak v niektorých prípadoch sa 
na obrazovke môžu zobrazovať nerozsvecované alebo 
neprestajne svietiace body. Toto nie je systémová 
porucha. Podrobnosti nájdete v kapitole 
„Bezpečnostné opatrenia“ (  strana 6).

Farba obrazovky nevyzerá správne.
   Farba pozadia môže byť nastavená na automatické 

zmeny na začiatku každého mesiaca. Tieto nastavenia 
môžete upraviť v  (Theme Settings) (Nastavenia 
témy).

Zvuk

Zo zariadenia nevychádza zvuk.
   Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na nulu. 

Skúste zvýšiť hlasitosť stláčaním tlačidla hlasitosti + 
na vrchnej časti systému. 

   Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktorov systému 
PSP® nevychádza zvuk. 

Hlasitosť sa nezvyšuje.
   Ak je nastavenie (Sound Settings)  [AVLS] 

nastavené na [On] (zap.), maximálna úroveň hlasitosti 
je obmedzená.

   Slúchadlá chrániace uši sú úmyselne skonštruované 
tak, aby obmedzovali hladinu akustického tlaku na 
max. hodnotu 90 dB. 

Zo slúchadiel nevychádza žiadny zvuk alebo z nich 
vychádza šum.
  Skontrolujte, či sú slúchadlá riadne zasunuté.

Universal Media Disc

Systém nerozpoznal médium Universal Media Disc.
   Posuňte spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) 

vpravo a podržte ho v tejto polohe najmenej tri 
sekundy, kým sa indikátor POWER (napájanie) 
nevypne. Napájanie sa úplne preruší. Následne 
systém opäť zapnite.
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Memory Stick Duo™

Pamäťové médium Memory Stick Duo™ sa nedá vložiť.
   Pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ vložte 

správnym smerom.
   Uistite sa, že vkladáte správny typ pamäťovej karty, 

ktorú možno použiť so systémom PSP®. Podrobnosti 
nájdete v kapitole „Kompatibilné médiá“ 
(  strana 35).

Systém nerozpoznal pamäťovú kartu Memory Stick Duo™.
   Ak bola pamäťová karta Memory Stick Duo™ 

formátovaná pomocou počítača, systém PSP® ju 
nemusí rozpoznať. V takom prípade skopírujte všetky 
dáta, ktoré chcete uchovať, do počítača a prejdite do 
položky  (System Settings) (Nastavenia systému), 
„Format Memory Stick™“ (Formátovanie karty 
Memory Stick™) a opätovne ju sformátujte.

   Skontrolujte, či je pamäťová karta Memory Stick 
Duo™ správne vložená. Pokúste sa ju vybrať a 
opätovne vložiť.

Systém nedokáže uložiť alebo načítať dáta.
   Je možné, že došlo k problému s pamäťovou kartou 

Memory Stick Duo™. Skúste použiť inú pamäťovú 
kartu Memory Stick Duo™, ak ju máte k dispozícii. 

Video

Videá sa neprehrávajú.
   Niektoré typy údajov sa nemusia dať prehrať.

Systém nerozpoznáva video súbor.
   Typy video dát, ktoré nie sú kompatibilné so 

systémom PSP®, sa nedajú prehrávať.
   Ak dôjde k zmene názvu súboru alebo priečinka, 

alebo k presunu súboru alebo priečinka na iné miesto 
pomocou počítača, systém ho nemusí rozpoznať. 

Hudba

Hudba nehrá.
   Metódy prehrávania môžu byť pri niektorých 

hudobných súboroch, ktoré sú distribuované cez 
Internet, obmedzené. V takomto prípade sa tieto dáta 
nemusia dať prehrať na systéme PSP®. 

Systém nerozpoznal hudobný súbor.
   Skontrolujte, či sú hudobné dáta uložené v správnom 

priečinku. Podrobnosti nájdete v používateľskej 
príručke online (  strana 3). 

   Typy hudobných súborov, ktoré nie sú kompatibilné 
so systémom PSP®, sa nedajú prehrávať.
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Fotografie

Obrázky sa nezobrazujú.
   V závislosti od dátovej veľkosti obrázka sa niektoré 

obrázky nedajú zobraziť.
   Ak došlo k úprave obrázkov pomocou počítača, 

obrázky sa nemusia dať zobraziť.

Systém nerozpoznal súbor obrázka.
   Skontrolujte, či sú dáta uložené v správnom 

priečinku. Podrobnosti nájdete v používateľskej 
príručke online (  strana 3).

   Ak dôjde k zmene názvu súboru alebo priečinka, 
systém ho nemusí rozpoznať.

   Súbory obrázkov, ktoré nie sú kompatibilné so 
systémom PSP®, systém nerozpozná.

Iné problémy

Systém alebo adaptér AC je horúci.
   Počas používania sa systém alebo adaptér AC môžu 

zahrievať. Toto nie je porucha.

Systém je zapnutý, ale nefunguje.
   Skontrolujte, či systém nie je prepnutý do režimu 

pozastavenia. Ak áno, posuňte spínač POWER/
HOLD smerom nahor a režim pozastavenia zrušte.

Systém nefunguje správne.
   Posuňte spínač POWER/HOLD (napájanie/podržať) 

nahor a podržte ho v tejto polohe najmenej tri 
sekundy, kým sa indikátor POWER (napájanie) 
nevypne. Po úplnom vypnutí systém znova zapnite. 

   Ak bol systém PSP® vystavený priamej zmene 
prostredia z chladného do teplého, vo vnútri systému 
sa môže kondenzovať vlhkosť. Systém v takom 
prípade nemusí fungovať správne. Systém vypnite a 
odpojte a nepoužívajte ho niekoľko hodín. Ak systém 
aj naďalej nefunguje správne, obráťte sa na príslušnú 
linku pomoci zákazníkom PSP®. Podrobnosti nájdete 
v časti kontaktné informácie na 
http://eu.playstation.com/help-support/. 

Dátum a čas sa vymazal.
   Ak sa systém nepoužíva a batéria sa vybila, 

systémový dátum a čas sa mohli vynulovať. 
Nastavenie času a dátumu vykonajte podľa pokynov 
na obrazovke. 

Po pripojení systému PSP® pomocou kábla USB počítač 
systém nerozpozná.
   Skontrolujte, či sa systém PSP® prepol do režimu 

USB. Ak nie, zvoľte  (Settings) (Nastavenia) 
  (USB Connection) (Spojenie USB). 

   Overte, či je v používanom počítači nainštalovaný 
operačný systém, ktorý podporuje veľkokapacitné 
úložné zariadenie USB. 
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   Keď používate rozbočovač USB alebo iné zariadenia, 
v závislosti od operačného systému počítača nemusí 
počítač systém rozpoznať. Pokúste sa o pripojenie 
systému k počítaču priamo pomocou kábla USB. 

   Ak je  (System Settings) (Nastavenia systému)  
[USB Charge] (Nabíjanie pomocou USB) nastavené 
na [On] (Zap.), zariadenie nemusí byť rozpoznané.

Systém PSP® nerozpoznal pripojené zariadenie USB.
   Skontrolujte, či je viacúčelový port v spodnej časti 

systému čistý. Pokúste sa ho vyčistiť pomocou 
mäkkej a suchej handričky. 

Zabudli ste heslo.
   Ak obnovíte predvolené nastavenia v  (System 

Settings) (Nastavenia systému)  [Restore Default 
Settings] (Obnoviť predvolené nastavenia), 
systémové heslo sa nastaví na hodnotu „0000“. 
Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke online 
(  strana 3).

   Uvedomte si, že ak obnovíte predvolené nastavenia, 
okrem hesla sa vymažú aj všetky ostatné vami 
zmenené nastavenia možností. Po voľbe na 
predvolené nastavenia sa vaše vlastné nastavenia 
systému nebudú dať vrátiť. 

Analógový ovládač nefunguje správne.
   V rámci scény, kde sa zobrazujú príznaky tohto 

problému, pohybujte analógovým ovládačom 
kruhovým pohybom. Takto určíte optimálny 
prevádzkový rozsah. 
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Pred likvidáciou alebo prevodom systému PSP®

Ak budete chcieť svoj systém PSP® zlikvidovať alebo ho 
dať niekomu inému, odstráňte všetky údaje a obnovte 
predvolené nastavenia systému. Predídete tým 
neoprávnenému prístupu k vašej kreditnej karte alebo k 
iným osobným informáciám.

1  Ak chcete vrátiť nastavenia na stav v 
momente zakúpenia systému, zvoľte  
(Settings) (Nastavenia)   (System 
Settings) (Nastavenia systému)  [Restore 
Default Settings] (Obnoviť predvolené 
nastavenia).

2  Pre odstránenie všetkých údajov, uložených v 
systémovej úložnej pamäti, zvoľte  
(Settings) (Nastavenia)   (System 
Settings) (Nastavenia systému)  [Format 
System Storage] (Naformátovať systémovú 
úložnú pamäť).

Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo 
obalových materiáloch nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to 
na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo batériu v Európe nie 
je možné likvidovať spolu s domácim odpadom. Pre zaistenie 
správnej likvidácie zariadenia a batérie dodržiavajte miestne zákony 
alebo požiadavky pre likvidáciu elektrických zariadení/batérií. 
Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať 
štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii s 
elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími 
chemickými značkami. Chemické značky pre ortuť (Hg) alebo 
olovo (Pb) sú uvedené v prípade, že batéria obsahuje viac ako 
0,0005% ortute, alebo viac ako 0,004% olova. 

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná 
z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov integrity údajov. Počas 
životnosti zariadenia by nemala byť potrebná výmena batérie a 
môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným pracovníkom. Pre 
zabezpečenie správnej likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie 
ako elektrický odpad.
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Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Systém PSP® (PlayStation®Portable)

LCD obrazovka

4,3 palca/10,9 cm (16:9), plne 
priehľadný typ, TFT
Zobrazuje približne 16 770 000 
farieb

Zvuk Monofónny reproduktor

Vnútorná disková jednotka Jednotka na médiá Universal 
Media Disc (len na čítanie)

Rozhrania

Port DC IN 5 V 
USB Hi-Speed (kompatibilné s 
verziou USB 2.0) 
port DC OUT 
port pre slúchadlá 
zásuvka pre pamäťovú kartu 
Memory Stick PRO Duo™

Zdroj napájania

Adaptér AC: jednosmerný prúd, 
5,0 V Dobíjateľný zväzok batérií: 
dobíjateľný zväzok lítium-
iónových batérií 

Maximálny príkon Približne 6 W (pri nabíjaní)

Vonkajšie rozmery
Približne 172,4 × 73,4 × 21,6 mm 
(šírka × výška × hĺbka) 
(bez vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť Približne 223 g (vrátane batérií)

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Kompatibilné 
kodeky

Universal 
Media Disc

Video:
H.264/MPEG-4 AVC Main
Profile Level 3

Hudba:
H.264/MPEG-4 AVC Main
Profile Level 3, Lineárne 
PCM, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Podrobnosti nájdete v 
používateľskej príručke 
(  strana 3).

Laser jednotky Universal Media Disc

Vlnová dĺžka 655 – 665 nm

Napájanie Max. 0,28 mW

Typ Polovodič, neprerušovaný

Adaptér AC

Vstup Striedavý prúd, 100 – 240 V, 
50/60 Hz

Výstup Jednosmerný prúd, 5 V, max. 
1500 mA

Vonkajšie rozmery
Približne 61 × 23 × 84 mm
(šírka × výška × hĺbka)
(bez vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť Približne 62 g
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Kompatibilné médiá

Typy médií uvedené nižšie je možné používať so 
systémom PSP®. V tejto príručke sa názov „Memory Stick 
Duo™“ vzťahuje na všetky typy médií Memory Stick™ 
uvedené v tabuľke nižšie.

Typ Logo

Memory Stick Duo™ 
(nekompatibilné s MagicGate™)

MagicGate™ Memory 
Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ 
(kompatibilné s 
MagicGate™) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ 
(M2™) *1 *2 *3

*1 Kompatibilné s MagicGate™
*2  Kompatibilné s vysokorýchlostným prenosom cez paralelné 

rozhranie.
*3  Médiá Memory Stick Micro™ je nutné najprv vložiť do adaptéra 

veľkosti M2 Duo. V prípade priameho vloženia média Memory 
Stick Micro™ do systému môže nastať problém s jeho vybratím.

Rady

 Štandardnú veľkosť karty Memory Stick™ nie je možné použiť 
so systémom. 

 Funkčnosť všetkých pamäťových médií Memory Stick™ nie je 
zaručená.

 Ak bolo pamäťové médium Memory Stick Duo™ naformátované 
zariadením iným ako systém PSP® (napríklad pomocou PC), je 
možné, že systém ho nebude môcť rozpoznať. V takom prípade 
prejdite do kategórie  (System Settings) (Nastavenia systému) 

 „Format Memory Stick™“ (Formátovanie Memory Stick™) a 
pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ opätovne sformátujte.

Universal Media Disc
Médiá Universal Media Disc obsahujú regionálny kód, 
ktorý je pridelený každému predajnému regiónu. Tento 
systém môže prehrávať médiá Universal Media Disc 
označené regionálnym kódom „ALL“ (Všetky) alebo „2“.
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Memory Stick Duo™

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nasledujte 
tieto pokyny:

 Nedotýkajte sa oblasti konektorov () rukami ani kovovými 
predmetmi. 

 Pri písaní na oblasť označovania netlačte na kartu príliš silno. 
().

 Pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ neskladujte nasledujúcim 
spôsobom:

  –  na miestach s vysokou teplotou, napríklad vo vnútri 
horúceho auta

  – na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu
  – na miestach s vysokou vlhkosťou alebo spôsobujúcich koróziu
 V prípade používania pamäťovej karty Memory Stick Duo™ bez 

blokády na prevenciu vymazania, dávajte pozor na náhodné 
prepísanie alebo vymazanie údajov. Ak je vaša pamäťová karta 
Memory Stick Duo™ vybavená blokádou na prevenciu 
vymazania, môžete zabrániť ukladaniu, úprave alebo vymazaniu 
údajov prepnutím blokády do pozície LOCK. 

Zaznamenané údaje
Nepoužívajte pamäťovú kartu Memory Stick Duo™ 
nasledovnými spôsobmi (v opačnom prípade hrozí strata 
alebo poškodenie dát):
 Vyberanie pamäťovej karty Memory Stick Duo™ alebo vypínanie 

systému počas načítavania alebo ukladania údajov, alebo 
prebiehajúceho formátovania.

 Používanie pamäťovej karty na miestach, ktoré sú vystavené 
pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického rušenia.

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu softvér alebo uložené údaje 
stratia či poškodia, ich obnova väčšinou nie je možná. 
Odporúčame, aby ste pravidelne zálohovali svoj softvér a 
údaje. Sony Computer Entertainment Inc. a jej dcérske a 
pridružené spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za škody, 
náklady alebo výdaje súvisiace so softvérom, stratou dát alebo 
ich poškodením. 

Obmedzenie veľkosti súborov
Špecifiká súborového systému, používaného pamäťovými 
médiami Memory Stick™, obmedzujú veľkosť súborov, 
ktoré je možné nahrať alebo prehrávať, na menej ako 
4 GB na jeden súbor.

MagicGate™
 je názov technológie na ochranu 

autorských práv, vyvinutej spoločnosťou Sony Corporation.
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Autorské práva a ochranné známky

„ “, „PlayStation“, „ “, a „ “ sú 
registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer 
Entertainment Inc. „PS3“ je takisto ochranná známka tejto 
spoločnosti.

„XMB“ a „xross media bar“ sú ochranné známky spoločností Sony 
Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony 
Corporation. „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory 
Stick Micro“, „M2“ „ “ and „MagicGate“ a „MagicGate“ sú 
takisto ochranné známky tejto spoločnosti.

U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.

 
 ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan 
and other countries

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors is used for the communication functions of this 
product. For more information, see
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from 
RSA Security Inc. 
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA 
Security Inc. in the United States and/or other countries. RSA 
Security Inc. All rights reserved.

This product adopts S3TC texture compression technology under 
licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG 
Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
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Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software 
and its documentation for any purpose is hereby granted without 
fee, provided that (i) the above copyright notices and this 
permission notice appear in all copies of the software and related 
documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon 
Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to 
the software without the specific, prior written permission of Sam 
Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, 
OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS 
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple 
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov.
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